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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent motivat 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie – secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Irina Alexe – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor; 

- dna.Paula Craioveanu – consilier Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

- dna.Silvia Ştefan - consilier Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
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1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope (Pl-x 663/2009). 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară (PL-x 625/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante psihotrope (Pl-x 663/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect completarea cu 16 noi substanţe 

psihotrope a tabelelor II şi III din anexa la Legea nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 

psihotrope, cu completările ulterioare. 

Domnia sa precizează că propunerea legislativă a fost avizată 

negativ de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 

avizată favorabil de către Comisia pentru industrii şi servicii. 

În punctul său de vedere nr.1813/17.07.2009, Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată.  

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin adresa 

nr.20121/22.03.2010 şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin 

adresa nr.71008/24.03.2010, nu susţin adoptarea propunerii legislative, 

pronunţându-se în favoarea unui cadru legislativ coerent care să trateze în 

mod diferenţiat, plantele cu efect halucinogen faţă de substanţele şi 
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preparatele stupefiante psihotrope privind restricţionarea consumului 

acestora. 

Dna.dep.Rodica Nassar acordă cuvântul dnei.Paula 

Craioveanu, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, care susţine punctul de vedere al Guvernului, respectiv de 

respingere a propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Călin Potor, vicepreşedintele Comisiei, subliniază 

că, prin emiterea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2010 pentru  

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, propunerea 

legislativă a rămas fără obiect. 

De asemenea, domnia sa precizează că ordonanţa de urgenţă 

introduce în Legea nr.339/2005 o procedură simplificată de actualizare a 

listelor, şi anume completarea listelor care cuprind plantele şi substanţele 

stupefiante şi psihotrope prin hotărâre a Guvernului la propunerea 

Ministerului Sănătăţii. 

În consecinţă, dl.dep.dr.Călin Potor se pronunţă pentru 

respingerea propunerii legislative aflată în discuţie. 

Acelaşi punct de vedere este exprimat şi de către 

dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, dl.dep.Petre Movilă, dl.dep.dr.Eftimie 

Ghiţă, dna.dep.dr.Graţiela Gavrilescu, dna.dep.dr.Lucreţia Roşca, 

dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu şi dl.dep.dr.Horia Cristian. 

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope       

(Pl.x 663/2009) pe baza argumentelor prezentate. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară 

(PL-x 625/2009). 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne dezbaterile asupra 

proiectului de Lege privind medicina şcolară (PL-x 625/2009), pentru 

viitoarea şedinţă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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